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 قم بحرق شریط ماغنسیوم في اكسیجین نقي داخل -: تجربة

  .بوتقة للحصول  علي اكسید ماغنسیوم
 عند حدوث تفاعل كیمیائي  بین الماغنسیوم واالكسیجین ***
  -:ن المعادلة الكیمیائیة المعبرة عن التفاعل كاالتيفا
  

  2Mg(S) + O2(g)                       2MgO(S)  
  

  -: خصائص ومتطلبات المعادلة الكیمیائیة ***
عن الرموز والصیغ الكیمیائیة للمواد المتفاعلة والناتجة من المعادلة تعبر  - ١

تفاعل ویحمل شروط  التفاعل یربط بینھما سھم یعبر عن اتجاه سیر ال
  .التفاعل

  توضح كمیات المواد الداخلة في التفاعل والناتجة منھ - ٢
  :  نصف المعادلة كمیا كاآلتي- :في المثال السابق*****
   جزئ من غاز االكسیجین ١من الماغنسیوم الصلب تتفاعل مع  جزئ ٢          

   جزئ من اكسید الماغنسیوم الصلب ٢           وینتج 
صلبة او سائلة او غازیة (سواء : المعادلة الحالة الفیزیائیة للمادة تتضمن  - ٣

 .وتكتب اسفل یمین الرمز الكیمیائي للمادة) او محلوال مائیا وغیرھا
 

 s  صلب
 l  سائل
 g  غاز

 aq  محلول مائي
 .یجب ان تكون المعادلة موزونة وذلك لتحقیق قانون بقاء الكتلة - ٤

  )عدد ذرات العنصر الناتجة من التفاعل=  تفاعل عدد ذرات العنصر الداخلة في ال(
  

  :  زن المعادالت االتیة-:          امثلة
1)H2+O2                        H2O  

2)N2+H2                              NH3 
   
  تمثل المعادلة الكیمیائیة  قانونا  للعالقة الكمیة بین المتفاعالت والنواتج - ٥

  )او تجزئة ھذه الكمیاتأي یمكن مضاعفة (
  

∆              
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  :مالحغة ھامة
 جزئ ماغنسیوم ٢علي ال یمكن الحصول : اذا اردنا تنفیذ أي تفاعل عملیا ** 
   جزئ او حتي  ءاالف  منھ  ٤او 
الن الجزئ او الذرة كلھا جسیمات متناھیة في الصغر تقدر ابعادھا  :  السبب**

  بوحدة النانو ویصعب التعامل معھا عملیا
 ھو اصغر جزء من المادة یمكن ان یوجد في حالة انفراد وتضح - :الجزئ ** 

  .فیھ خواص المادة
   ھي اصغر وحدة بنائیة للمادة تشترك في التفاعالت الكیمیائیة- :الذرة ** 
  المول:لتنفیذ تفاعل عملیا نستخدم ** 

  
  

  العالم جان بیجین اول من وضع تصورا لشكل المعادلة الكیمیائیة
  

  *****المول *****
  عن كمیات المواد للتعبیرSIالمول مصطلح یستخدم في النظام الدولي  •

  المستخدمة والناتجة من التفاعل الكیمیائي
 :لتوضیح مفھوم المول نوضح المفاھیم االتیة •
  

  -:المادة وكتلة المول
  
  :اذا كانت المادة في صورة ذرات - ١
 بوحدة الكتل كتلة الذرة الواحدة تسمي الكتلة الذریة وھي صغیرة جدا وتقدر •

   amuالذریة 
 بالجرامات مقدرة الذریة الكتلة :المول •
  amu ١٢ =Cالكتلة الذریة للكربون: مثال •

   جرام١٢=            مول من ذرات الكربون 
        

  :اذا كانت المادة في صورة جزیئات - ٢
مجموع الكتل الذریة للذرات المكونة )= الكتلة الجزیئیة(كتلة الجزئ الواحد  •

  للجزئ
 للجزئ المكونة الذرات كتل مجموع ھي :الجزیئیة الكتلة •
 بالجرامات مقدرة للمادة الجزیئیة الكتلة : المول •
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 ٤

  amu ٤٤ =١٦×٢ +١٢ =CO2الكتلة الجزیئیة لغاز: مثال  •
   جرام٤٤ = CO2كتلة مول من

 (C=12            O=16)حیث
غة بدال من  یعبر عن وحدتھا البنائیة بوحدة الصی-: المركبات االیونیة - ٣

  الجزئ
 المكونة  الموجبة والسالبة ھي النسبة بین االیونات : وحدة الصیغة( •

  )للشبكة البلوریة للمركب االیوني
 كتلة وحدة الصیغة تحسب كما تحسب الكتلة الجزیئیة •
 CaCL2كتلة وحدة الصیغة لكلورید الكالسیوم: مثال  •

=١١١=٣٥.٥×٢+٤٠ amu  
   جرام١١١ = CaCL2كتلة مول 

  
  :كن حساب عدد الموالت التي توجد في كتلة معینة من العالقةیم - ٤
   

  كتلة مول÷الكتلة بالجرام = عدد الموالت 
  

        
  

 
    

  
  

   احسب عدد موالت ثاني اكسید الكربون التي توجد فيمثال 
   جم٢٢) ٢ جم               ٨٨) ١

   (C=12     O=16)علما بان
  

یرجع ) علل   (تختلف كتلة المول من مادة الخري -٥
ذلك الي اختالف المواد عن بعضھا في تركیبھا 

  المكونة للجزئتالجزیئیئ  أي عدد ونوع الذرا
  :     مثال 

  جم٦٣.٥ =Cuكتلة مول نحاس 
  جم٢٤٩.٥ =CuSO4 5H2Oبینما كتلة مول كبریتات نحاس مائیة

  

  كتلة 
  المادة

  عدد 
  الموالت

  كتلة 
  المول
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 ٥

یختلف مول جزئ عنصر عن مول ذرة عنصر في  -٦
  الجزیئات ثنائیة الذرة

  :مثال
   جم٣٢= ١٦×٢ = O2ل جزئ اكسیجینمو

   جم١٦=١٦×١ =Oمول ذرة اكسیجین
  
 ھناك عناصر یختلف تركیبھا الجزیئي تبعا لحالتھا الفیزیائیة  لذلك یختلف - ٧

  المو في الحالة البخاریة عن المول في الحالة الصلبة
  :  مثال

  المول  التركیب الجزیئي  الحالة الفیزیائیة  العنصر
   جرام٣١ P  صلبة  الفوسفور 
   جرام١٢٤=٣١×٤= P4  بخاریة  الفوسفور
  جرام٣٢ S  صلبة  الكبریت
   جم٢٥٦=٣٢×٨= S8  بخاریة  الكبریت

  
  
  مسائل  

 الماء  - حمض الكبریتیك – ابخرة الفوسفور :الكتلة المولیة لكل من-١
  . مول لكل منھا٠.٢ ثم احسب كتلة  كلورید الصودیوم-
 :احسب عدد موالت كل من-٢
  اء جرام م١٨٠ •
  جرام كربون٣٦ •
  جرام غاز االكسیجین١٦ •
  جرام ذرات اكسیجین٤ •
  جرام غاز ثاني اكسید الكربون٢ •

 P=31 H=1  S=32  Na=23 CL=35.5   O=16علما بان
C=12  

  
  

  دكتور عاطف خلیفة
  استاذ الكیمیاء
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  كیمیائي تفاعل في والناتجة الداخلة المواد كمیات بین العالقة
  -:للتفاعل المحددة والمادة 

  
كل تفاعل كیمیائي یحتاج كمیات محسوبة من المتفاعالت للحصول علي  - ١

  ..الكمیات المطلوبة من النواتج
اذا زادت كمیة احد المتفاعالت عن المطلوب فان  ھذه الكمیة الزائدة تظل  - ٢

 كما ھي دون ان تتفاعل
اذا كانت كمیة احد المتفاعالت اقل من عدد موالتھا في المعادلة الموزونة  - ٣

 وتسمي بالمادة المحددة للتفاعلن ھي المادة المتحكمة في التفاعل تكو
  :للتفاعل المحددة المادة **

  الموزونة المعادلة في موالتھا عدد من اقل كمیتھا تكون والتي المتفاعالت احد ھي  

  
  -:مثال 

2MgO   O2 +  2Mg 
  مول٢    مول١    مول٢

٢٤×٢    ١٦×٢    )١٦+٢٤(٢  
٤٨    ٣٢    ٤٠×٢  
  جرام٨٠    جرام٨٠

  
  جرام٨٠=كمیات النواتج= كمیات المواد المتفاعلة  - ١
 مول وكتلة ٠.٥=  جرام ١٦اذا كانت كتلة االكسیجین في التفاعل  - ٢

یكون االكسیجین ھو المادة المحددة ( مول ٢=  جرام٤٨الماغنسیوم 
 )للتفاعل وتحسب كمیة اكسید الماغنسیوم علي اساس كمیة االكسیجین

  -:كالتي
  

2MgO   O2 +  2Mg 
       جرام١٦    س جرام

        من المعادلة   جم٣٢    جرام٨٠
  بضرب طرفین في وسطین

   جرام٤٠=كتلة اكسید الماغنسیوم الناتجة
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  -:مثال
  یتفاعل الخارصین مع الكبریت لینتج كبریتید الخارصین كم في المعادلة

Zn+S              ZnS 
 جم ١٢ون عند تفاعل احسب كتلة كبریتید الخارصین الذي یمكن ان یتك

   جرام كبریت٦.٥خارصین  مع 
  ما ھي المادة المحددة للتفاعل ؟ وكم یتبقي من احد العناصر دون تفاعل؟

   Zn=65.4       S=32علما بان
  الحل

   مول٠.١٨ = ٦٥.٤ ÷١٢=الكتلة الذریة÷ كتلة المادة = عدد موالت الخارصین 
   مول٠.٢ = ٣٢ ÷ ٦.٥ =ذریةالكتلة ال÷ كتلة المادة = عدد موالت الكبریت

  
  عدد موالت الخارصین اقل

    اذن الخارصین ھو المادة المحددة للتفاعل
   والكبریت ھو المادة الفائضة

  :من المعادلة
   مول كبریتید الخارصین١ا مول خارصین یعطي 

   مول خارصین یعطي  س مول كبریتید الخارصین٠.١٨
  ل مو٠.١٨ = ٠.١٨×١= س مول كبریتید خارصین 

  كتلة مول كبریتید خارصین× عدد الموالت = كتلة كبریتید الخارصین 
   جم١٧.٥٣) = ٦٥.٤+٣٢(×٠.١٨                             = 

  
   مول٠.٠٢=٠.١٨-٠.٢=عدد موالت الكبریت المتبقیة 

   جم٠.٦٤=٣٢×٠.٠٢= كتلة الكبریت المتبقیة 
  )توجد طریقة اخري للحل عن طریق حسابات الكتل(

  
  لةمسأ

 جرام كربون في كمیة ٤احسب كتلة ثاني اكسید الكربون الناتجة من حرق 
مماثلة من االكسیجین؟ وما ھي المادة المحددة للتفاعل؟ وما ھي المادة الفائضة 

    C=12  O=16وكم كتلة المتبقي منھا؟
  
  

========================================  
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  :افوجادرو وعدد المول
  
رات او الجزیئات او االیونات الموجودة في مول واحد من المادة ھو عدد الذ •

   ٢٣ ١٠×٦.٠٢=عدد ثابت مھما كانت الصورة التي توجد علیھا المادة 
 ذرة او جزئ او ایون ٢٣ ١٠ ×٦.٠٢) یحتوي علي(مول من المادة ١ •

 سمي بعدد افوجادرو
 -:افوجادرو عدد •

او االیونات الموجودة في مول  ھو عدد ثابت یمثل عدد الذرات او الجزیئات 
  ) ذرة او جزئ او ایون (٢٣ ١٠×٦.٠٢واحد من المادة ویساوي 

  
  : اذا كانت المادة في صورة ذرات- ١
  
   ذرة٢٣ ١٠×٦.٠٢مول من المادة     یحتوي علي      ١
  

  :امثلة
  
   ذرة كربون٢٣ ١٠×٦.٠٢یحتوي علي )  جم١٢(مول كربون١
   ذرة حدید٢٣ ١٠ ×٦.٠٢یحتوي علي )   جم٥٦(مول حدید ١
  
  -:اذا كانت المادة في صورة جزیئات سواء عناصر او مركبات - ٢
  
   جزئ٢٣ ١٠ ×٦.٠٢مول من المادة  یحتوي علي ١
  

  :امثلة
   جزئ اكسیجین٢٣ ١٠×٦.٠٢یحتوي علي ) جم٣٢ (O2مول من االكسیجین١
   جزئ ماء٢٣ ١٠×٦.٠٢یختوي علي ) جم١٨ ( H2Oمول من الماء١
  
یزیائیة مثل تفكك المركبات االیونیة عند ذوبانھا في الماء او بعض العملیات الف - ٣

انصھارھا  وكذلك بعض التفاعالت الكیمیائیة التي تتم بین االیونات مثل تفاعالت 
یتم التعبیر عنھا في صورة معادالت  التعادل بین حمض وقاعدة او تفاعالت الترسیب

  ایونیة
  -:وم في الماء  یعبر عن المعادلة االیونیة كاالتي عند اذابة كلورید الصودی)الذوبان (١مثال 

CL- Na+ ذوبان  NaCL(s) 
  مول كلورید صودیوم١    مول ایونات صودیوم١  مول ایونات كلورید١

  جزئ٢٣ ١٠×٦.٠٢     ایون ٢٣ ١٠×٦.٠٢   ایون ٢٣ ١٠×٦.٠٢
      كلي ایون ٢٣ ١٠×١٢.٠٤ =٢٣ ١٠× ٦.٠٢×٢
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  -: تفاعالت التعادل ٢مثال 
  الكبریتیك مع ھیدروكسید الصودیوم  لتكوین  كبریتات الصودیوم والماءتعادل حمض 

2NaOH(aq) +H2SO4(aq)                     Na2SO4(aq)+ 2H2O(l) 
 

  
  

  -:في المعادلة السابقة 
  كل المواد في محالیلھا المائیة توجد في صورة ایونات •
 ما عدا الماء  ھو المادة الوحیدة في صورة جزیئات •
 -:ن التفاعل بمعادلة ایونیة كاالتيیعبر ع •

+H2O 
(l) 

+SO4-- 
(aq)  

2Na+ 
(aq)  

  +SO4-- 
(aq) 

+2H+ 
(aq)  

+2OH- 
(aq)  

2Na+ 
(aq) 

  
  

  -:في المعادلة نجد
  ایونات الصودیوم وایونات الكبریتات ظلت كما ھي دون اتحاد لم تشترك في التفاعل •
 -:الیونات المتفاعلة فقط ھيالمعادلة االیونیة المعبرة عن التفاعل  والتي تبین ا •

2OH-(aq) +2H+(aq)                  2H2O(l) 
  

  -: تفاعالت الترسیب٣مثال
  

    اضافة قطرات من محلول ثاني كرومات البوتاسیوم الي محلول نترات الفضة یتكون 
  -:كرومات  فضة راسب  احمر  ال یذوب في الماء كاالتي

K2Cr2O7(aq) +2AgNO3(aq)                 2KNO3(aq)+Ag2Cr2O7(s)   
    

  :یعبر عن التفاعل بالمعادلة االیونیة االتیة
+Ag2Cr2O7(s) +NO3

- (aq)  
2K+ 
(aq)  

  +NO3- 
(aq) 

+2Ag+ 
(aq)  

+Cr2O7--  
(aq)  

2K+ 
(aq) 

  
  :المعادلة الالیونیة المعبرة عن التفاعل والتي تتم بین االیونات المتفاعلة ھي •

Cr2O7
—

(aq)  +2Ag+
(aq)

                                     Ag2Cr2O7(s)   
 

  :مالحظة ھامة
  -: یكونفي المعادلة االیونیة الموزونة یجب ان

ف==ي ك==ل م==ن طرف==ي (مجم==وع ال==شحنات ال==سالبة = مجم==وع ال==شحنات الموجب==ة * 
  )المعادلة

  عدد ذرات العنصر الناتجة من التفاعل= عدد ذرات العنصر الداخلة في التفاعل * 
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 ١٠

العالقة ب=ین ع=دد الم=والت و ع=دد ال=ذرات او الجزیئ=ات او االیون=ات بالق=انون  - ٤
  -:الكلي االتي

  ٢٣ ١٠×٦.٠٢× الموالت عدد = االیونات او الجزیئات او الذرات عدد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ذرو او جزئ او ایون مقدرة ٢٣ ١٠×٦.٠٢كتلة  - : المول - ٥
  بالجرام

    
  مسألة

   جرام من كربونات الكالسیوم٥٠موجودة في احسب عدد ذرات الكربون ال
Ca=40   C=12    O=16 

  الحل
  توجد اكثر من طریقة للحل وسنتبع االسھل

C   CaCO3 
   جرام٥٠  تحتوي علي  س ذرة

  )مول( جرام ١٠٠  تحتوي علي   ذرة٢٣ ١٠×٦.٠٢
بضرب طرفین في   

  وسطین
  

   ذرة٢٣ ١٠ ×٣.٠١= س ذرة كربون 
  

  )انظر مذكرة المسائل(
  
  
  
  
  

  عدد الذرات
  او الجزیئات او

  االیونات

  عدد 
  الموالت

  عدد أفوجادرو
٢٣ ١٠×٦.٠٢  
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 ١١

  -:الغاز وحجم المول
  

  حجم الغاز یساوي حجم الحیز او االناء الذي یشغلھ •
 لنر في الظروف القیاسیة  ٢٢.٤المول من أي غاز یشغل حجما محددا قدره  •

 (STP)من الضغط ودرجة الحرارة

 STP لتر في ٢٢.٤مول الي غاز    یشغل حجما قدره   ١ •
 - :)PST(الظروف القیاسیة من درجة الحرارة والضغط  •

  ضغط جوي١=  مللم زئبق ٧٦٠صفر سیلزیوس وضغط =  درجة كلفن ٢٧٣ھي 
 -:أمثلة* ***** •
یشغل حجما قدره ) جزئ ٢٣ ١٠×٦.٠٢ (أي) جم١٦( اي CH4مول غاز المیثان ١ •

  STP في  لتر٢٢.٤
یشغل حجما قدره )   جزئ٢٣  ١٠×٦.٠٢) ( جم١٧ (NH3مول  غاز االمونیا ١ •

 STP لتر في ٢٢.٤
 لتر ٢٢.٤یشغل حجما قدره )    جزئ ٢٣ ١٠×٦.٠٢)(جم٤٤ (CO2مول ١ •

 STPفي

 STPالعالقة بین عدد  موالت الغاز وحجمھ في  •
 -:ھي

  ٢٢.٤×عدد الموالت =  حجم الغاز 
  
  
  
  
  
  

  -:مثال 
 جرام من الماء عند تفاعلھ مع وفرة ٩٠احسب حجم االكسیجین الالزم النتاج 
  من الھیدروجین في الظروف القیاسیة

O=16     H=1 
 
 
 

  حجم الغاز
  باللتر

  عدد 
  الموالت

٢٢.٤  
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 ١٢

  الحل
2H2O   O2 +  2H2 

      س لتر     جم٩٠
    من المعادلة   لتر٢٢.٤    جم٣٦=جم)١٦+١×٢(٢

      بضرب طرفین في وسطین
   لتر٥٦= س  لتر اكسیجین 

  
  -:جزیئاتھا عدد وبین ببعضھا التفاعل في الغازات حجوم بین العالقة

  
  -: العالقة بین حجوم الغازات في التفاعل الكیمیائي-١
  -:ون جاي لوساكقان

حجوم الغازات الداخلة في التفاعل والناتجة منھ تكون بنسب 
  محددة
  

  -:او بعبارة اخري
ھناك عالقة طردیة بین حجوم الغازات الداخلة في التفاعل 

  والناتجة منھ
 تفاعل غاز الكلو ر مع غاز الھیدروجین لتكوین - :١مثال *** 

  -:غاز كلورید الھیدروجین
2HCL(g)   CL2(g)  + H2(g) 

  ا حجم    حجم١    حجم٢
٤٤.٨=٢٢.٤×٢ 

  لتر
   لتر٢٢.٤     لتر٢٢.٤  

  
  : تفاعل النیتروجین مع الھیدروجین لتكوین النشادر٢مثال

  
2NH3(g)    N2(g) + 3H2(g) 

   حجم3    حجم١    حجم٢
٤٤.٨=٢٢.٤×٢ 

  لتر
   لتر٢٢.٤×٣     لتر٢٢.٤  
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 ١٣

  -:العالقة بین حجوم الغازات وعدد جزیئاتھا -٣
  -:افوجادروقانون 

المتساویة من الغزات المختلفة تحت نفس الظروق من الضغط الحجوم 
  ودرجة الحرارة تحتوي علي اعداد متساویة من الجزیئات

 -:كما في االمثلة السابقة •
یشغل حجما قدره ) جزئ ٢٣ ١٠×٦.٠٢ (أي) جم١٦( اي CH4مول غاز المیثان ١ •

  STP في  لتر٢٢.٤
یشغل حجما قدره )   جزئ٢٣  ١٠×٦.٠٢) ( جم١٧ (NH3مول  غاز االمونیا ١ •

 STP لتر في ٢٢.٤
 لتر ٢٢.٤یشغل حجما قدره )    جزئ ٢٣ ١٠×٦.٠٢)(جم٤٤ (CO2مول ١ •

 STPفي
  
تضاعف عدد الموالت یتضاعف الحجم ویتضاعف عدد ذا ا •

 الجزیئات ایضا
  

لموالت والجزیئات  للتفاعل الكیمیائي  ویمكن مضاعفة ا مثال •
 والحجم

  
2HCL(g)   CL2(g)  + H2(g) 

  مول١    ولم١    ولم٢
 ٤٤.٨=٢٢.٤×٢=حجم٢

  لتر
٢٢.٤ 

  حجم١=لتر
٢٢.٤ 

  حجم١=لتر

   جزئ٢٣ ١٠×٦.٠٢×٢

  

٢٣ ١٠×٦.٠٢ 
  جزئ

  

٢٣ ١٠×٦.٠٢ 
  جزئ

  
  دكتور عاطف خلیفةاعداد 

  الكیمیاءاستاذ 
  الثانویة الجدیدةمنتدي 

vb/com.newthanwya://http/  
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 ١٤

  -:المول وتعریفات مفاھیم
ھو كتلة الذرة او الجزئ او االیون او وحدة الصیغة معبرا عنھا  -١

  بالجرامات
عدد ثابت من الجزیئات او الذرات او االیونات او وحدات ھو  -٢

 ات  مقدرا بالجرام٢٣ ١٠ ×٦.٠٢الصیغة مقداره 
 لتر من الغاز في الظروف القیاسیة من الحرارة ٢٢.٤كتلة ھو  -٣

  STPوالضغط

  -:المولتعریف 
ادة التي تحتوي علي عدد افوجادرو كمیة المھو 

االیونات من الذرات او الجزیئات او  )٢٣. ١× ٦.٠٢(
  او وحدات الصیغة للمادة

  
  بحمد هللا الفصل االول من الباب الثانيتم 

  دكتور عاطف خلیفةاعداد 
  الكیمیاءاستاذ 

  الثانویة الجدیدةمنتدي 
vb/com.newthanwya://http/  
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